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R E K L A M A 

Niespodziewanie, bo mimo sędziwego wieku pani Regina do końca by-
ła niezwykle aktywna.  Właśnie ukazała się nowa książka R. Osowickiej, 
poświęcona zbrodni w Piaśnicy, a pisarka pracowała już nad kolejną po-
zycją o Wejherowskich Powązkach. Tak właśnie nazwała stary cmentarz 
przy ul. 3 Maja. Tej książki już nie dokończy.                Str. 7

Nikt nie napisał tyle książek o Wejherowie, co Ona. Ty-
tuł jednej z nich: „Moje Wejherowo” oddaje sedno życia i 
pasję Reginy Osowickiej-Gdaniec, która odeszła niespo-
dziewanie 1 lipca br. 

Pożegnaliśmy
Reginę Osowicką

uroki lata...

Rowery wodne i plac zabaw to nie jedyne atrakcje, które czekają na spa-
cerowiczów w pięknym wejherowskim parku. Pośród zieleni można po-
słuchać muzyki albo poćwiczyć z instruktorem fitness. W sobotę 19 lipca 
odbędzie się tam I Maraton Zumby, a w niedzielę kolejny koncert.          Str. 8

W pierwszym wakacyjnym numerze „Pulsu” poruszamy sprawę 
wypadku, w którym Jacek Gafka rozbił służbowy samochód Staro-
stwa Powiatowego w Wejherowie. Poseł PO, Jerzy Budnik apelował, 
aby radny Gafka i zarazem kandydat na prezydenta Wejherowa za-
chował się po wypadku „odpowiedzialnie i przyzwoicie”.

Czy oznacza to, że wraz z autem w rowie wylądowały polityczne 
ambicje i plany J. Gafki?              Str. 3

gafka w rowie

W poniedziałek w Ta-
dzinie w gminie Gniewino, 
30-letni kierowca volkswage-
na new beetle, z nieustalonej 
przyczyny zjechał na prze-
ciwny pas ruchu i zderzył się 
czołowo z samochodem bmw. 
Pasażerka volkswagena zgi-
nęła na miejscu, a kierow-
ca w bardzo ciężkim stanie, 
został przetransportowa-
ny śmigłowcem do szpitala 
w Gdańsku. Ranni 48-letni 
kierowca oraz 46-letnia pa-
sażerka bmw trafili do wej-
herowskiego szpitala.

Świadkowie tego zdarze-
nia drogowego proszeni są o 
kontakt telefoniczny z pro-
wadzącym postępowanie po-

Śmierć w tadzinie

licjantem, pod tel. 58 672 97 
53 lub 58 672 97 50.

Policjanci apelują: prze-
strzegajmy przepisów drogo-
wych nie tylko z obawy przed 

karą, ale przede wszystkim z 
uwagi na własne życie oraz 
pasażerów, a także innych 
uczestników ruchu na dro-
dze. Kierowco, noga z gazu!
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AKTUALNOŚCI

K O N D O L E N C J E 

„Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych…”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

REGINY MARII 
OSOWICKIEJ-GDANIEC 

 zasłużonej dziennikarki, publicystki, 
działaczki regionalnej

Łącząc się w bólu z Rodziną 
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa, 
Dyrektorzy oraz Pracownicy Samorządowych 
Placówek Oświatowych Miasta Wejherowa

Drogiej Koleżance

Irenie Kowalczyk

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia

w trudnych chwilach, po stracie

Mamy
składają

koleżanki i koledzy
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 

w Wejherowie

Mł. asp. Michał Maćkowiak 
na co dzień pracuje w Wydzia-
le Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Wejhero-
wie. Post. Jan Teleżyński jest 
funkcjonariuszem Ogniwa Pa-
trolowo-Interwencyjnego w 
Komisariacie w Redzie. Jest 
on instruktorem ratownictwa 
wodnego. 

Celem dwudniowych zawo-
dów było podnoszenie poziomu 
wiedzy i umiejętności z zakresu 
kwalifikowanej pierwszej po-
mocy. Reprezentacje poszcze-
gólnych województw zostały 
wyłonione w ramach zawodów 
pierwszego stopnia. 

Policjanci z Wejherowa wygrali II Ogólnopolskie Zawody Ratowników 
Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Mistrzostwa odbywały 
się w Słupsku i w Gdańsku. Jednostki reprezentowane były przez dwu-
osobowe patrole. Najlepszym okazał się zespół w składzie: mł. asp. Michał 
Maćkowiak i post. Jan Teleżyński, reprezentujący powiat wejherowski.

Mł. asp. Michał Maćkowiak i post. Jan Teleżyński, 
zwycięzcy zawodów. 

Wejherowski patrol najlepszy w Polsce

Policjanci - ratownicyWYsZEDŁ Z
tELEWIZOREM
Policjanci z wejherowskiej 

komendy otrzymali zgłosze-
nie o kradzieży w motelu w 
Wejherowie. 

Złodziej wynajmował po-
kój gościnny w motelu w Wej-
herowie i gdy wychodził z 
budynku dokonał kradzieży. 
Zabrał dwa telewizory, które 
były elementem wyposaże-
nia pokoi oraz piloty do bram 
wjazdowych i klucze do po-
mieszczeń w tym budynku. 
Straty zostały oszacowane na 
kwotę ponad 2500 zł. 

Kryminalni szczegółowo 
sprawdzili każdą informację 
i w Rumi zatrzymali podej-
rzewanego o dokonanie tej 
kradzieży.

Policjanci dalej pracują 
nad sprawą. 34-latkowi za 
popełnione przestępstwo 
grozi kara pozbawienia wol-
ności do 5 lat.

KONOPIE W
sZKLARNI
Policjanci z Komendy Po-

wiatowej Policji w Wejhero-
wie zatrzymali 18-letniego 
mężczyznę, który zajmował 
się uprawą konopi indyj-
skich.  W Szemudzie w przy-
domowej szklarni, wśród 
pomidorów ujawnili trzy 
krzewy marihuany. 

Rośliny zostały zabezpie-
czone przez mundurowych 
do dalszych badań, a męż-
czyzna noc spędził w poli-
cyjnej celi. Zarzuty usłyszał 
po uzyskaniu opinii biegłe-
go specjalisty po zbadaniu 
roślin.

Tego dnia silnie wiał wiatr, niewiele osób korzystało z kapieli. 
Na jeziorze, na materacu pływało dziecko. Mężczyzna wypłynął, 
aby sprowadzić je na brzeg. Jak wynika ze wstępnych ustaleń po-
licji, dziecko wróciło do brzegu, mężczyzna już nie.

W Strzepczu w gminie Linia funkcjonuje strzeżone kąpielisko, 
ale do zdarzenia doszło na przeciwnym brzegu, w stosunku do ką-
pieliska strzeżonego, w miejscu niestrzeżonym. 

Janusz Groth, szef wejherowskiego WOPR powiedział, że ra-
townicy byli świadkami tego zajścia. Według relacji, mężczyzna 
pływał z dzieckiem na dmuchanym materacu. Nagle znalazł się 
pod wodą, a ratownicy na łódce doholowali dziecko do brzegu.

W miejscu zdarzenia pracowali m.in. płetwonurkowie z Gdań-
ska oraz cztery zastępy straży pożarnej. Przed godziną 19.00 ra-
townicy znaleźli ciało mężczyzny w jeziorze.

Przebieg zdarzenia ustalają policjanci i prokurator.

W Strzepczu (gmina Linia) utonął mężczy-
zna. Prawdopodobnie wypłynął po dziecko 
pływające na materacu. 10 lipca, przed godz. 
19.00 strażacy wyłowili ciało 67-latka.

gmina Linia

utonął 
w jeziorze

R E K L A M A

Prezydentowi Wejherowa
Krzysztofowi Hildebrandtowi

i współpracownikom,
pracownikom Urzędu Miejskiego,

moim koleżankom i kolegom
oraz pozostałym uczestnikom

za liczny udział w ostatniej drodze
mojego Męża

podziękowania składa
Hanna Dąbek

P O D Z I Ę K O W A N I A

Z POLICJI

Dzieci w komendzie
Wejherowską komendę od-

wiedziły dzieci z półkolonii ze 
Szkoły Podstawowej w Orlu. 
Policjanci opowiadali o swojej 
pracy, pokazali radiowozy, po-
mieszczenia dla osób zatrzy-
manych oraz salę odpraw. 

Dzieci wysłuchały rad 
funkcjonariuszy na temat bez-
piecznego poruszania się pod 
drogach oraz bezpieczeństwa 
nad wodą. 

Z niecierpliwością czekały 
na pokaz, jaki przygotowali 
policyjni przewodnicy i ich psy. 
Wszyscy otrzymali elementy 
odblaskowe.
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WYDARZENIA
Kandydat na prezydenta rozbił służbowe auto

gafka ląduje w rowie
W pierwszym wakacyjnym numerze Pulsu poruszamy sprawę wypadku, w którym Jacek 

Gafka rozbił służbowy samochód Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Poseł Platformy 
Obywatelskiej Jerzy Budnik po tym wydarzeniu wezwał Gafkę, aby zachował się „odpowie-
dzialnie i przyzwoicie”, dając do zrozumienia, że Jacek Gafka powinien zrezygnować ze star-
tu w wyborach na prezydenta Wejherowa. Czy wraz z autem w rowie wylądowały polityczne 
ambicje i plany J. Gafki?

Przypomnijmy, że na po-
czątku wakacji w miejscowości 
Przetoczyno na trasie Szemud 
- Wejherowo służbowa Skoda 
Superb wpadła na zakręcie do 
rowu w miejscu, gdzie obowią-
zuje ograniczenie prędkości do 
40 km/h. Autem kierował Jacek 
Gafka, pracownik starostwa i 
bliski współpracownik staro-

sty Józefa Reszke, a jednocze-
śnie radny miasta Wejherowa, 
szef koła miejskiego Platformy 
Obywatelskiej, ubiegający się o 
fotel prezydenta Wejherowa z 
ramienia tej partii. 

Dodajmy, że J. Reszke jest 
szefem powiatowej PO.

Budnik krytykuje
Z krytyką pośpieszył nie 

„obóz prezydencki”, o którym 
tak chętni mówi J. Gafka, a je-
go partyjny kolega i to nie byle 
jaki, bo poseł Platformy Oby-
watelskiej Jerzy Budnik. Poseł 
Budnik bez ogródek publicznie 
stwierdził, że po tym jak rozbił 
służbowe auto, J. Gafka w nad-
chodzących wyborach będzie 
„balastem” dla kolegów z partii. 

Biorąc pod uwagę, że taka 
krytyka nastąpiła w trudnym 
życiowo momencie dla Gafki i 
to zaraz po starcie jego kampa-
nii wyborczej, to reakcja posła 
jest dosadna. Obrazuje ona tyl-
ko to o czym mówi się od dawna, 
że Jacek Gafka nie jest akcep-
towany nawet w swojej partii. 

Pomimo, że wypadek jest  
dla każdego nieszczęściem, nie 
umniejsza to odpowiedzialności 
sprawcy.

Nikt nie stoi 
ponad prawem
Sprawa jest poważana, bo-

wiem każdego dnia media do-
noszą o tragicznej sytuacji na 
polskich drogach, o wypadkach 
i ofiarach. Wystarczy przejrzeć 
doniesienia od początku waka-
cji z  naszego powiatu. 

Podkreślam, dobrze że niko-
mu nic się nie stało, że nic po-
ważniejszego nie stało się też 
samemu Jackowi Gafce. Wia-
domo, że wypadek może zda-
rzyć się każdemu, ale też każdy 
sprawca powinien ponieść kon-
sekwencje. Dotyczy to w szcze-

Oto samochód kupiony przez Starostwo Powiatowe za 
118 tys. zł. rozbity przez Jacka Gafkę.  Z jaką prędko-
ścią trzeba jechać, aby tak zmasakrować auto? Czy 
tak wygląda samochód po wypadku przy prędkości 40 
km/h lub mniejszej? W akacji ratowniczej wzięły udział 
4 jednostki straży pożarnej i 18 ratowników, nie była 
to więc zwykła stłuczka. Świadkowie zdarzenia, do któ-
rych dotarła Telewizja Kaszuby twierdzą, że  kierowca 
jechał szybko. 

W tym miejscu J. Gafka wylądował w rowie. Czy jest 
możliwe, aby kierowca (nawet o przeciętnych umiejęt-
nościach), jadący nowoczesnym autem wyposażonym w 
ABS i inne systemy kontroli jazdy z prędkością 40 km/h 
wypadł na zakręcie, przejechał na drugą stronę ulicy 
i wpadł do rowu po przeciwnej stronie? Proszę zwró-
cić uwagę na podwójną linię ciągłą - w tym miejscu 
kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. 
Dobrze, że nikt nie jechał wtedy tą drogą z przeciwka.

Przetoczyno, gdzie J. Gafka rozbił auto. Na zdjęciu 
widać znaki: „Obszar zabudowany”, „Ograniczanie 
prędkości do 40 km/h” i „Zakaz wyprzedzenia”. Dalej 
widoczny jest znak ostrzegający przed niebezpiecz-
nymi zakrętami, pierwszy jest w prawo. Same niebez-
pieczeństwa i ograniczenia, a więc każdy normalny 
kierowca powinien tu zwolnić i zachować ostrożność, 
zwłaszcza podczas deszczu, jak jest ślisko.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Jacek Gafka i starosta Józef 
Reszke chcieli zbić kapitał polityczny na nawoływaniu do likwi-
dacji urządzenia rejestrującego przejazdy na czerwonym świetle 
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ul. Orzeszkowej w Wejhe-
rowie (Gafka zyskał nawet przydomek „Sęp”), a wcześniej wystę-
powali też przeciwko fotoradarom. 

Wiele osób odebrało ich zachowanie jako  wyraz  lekcewa-
żenia przepisów ruchu drogowego, akceptacji dla łamania pra-
wa.  Jak wiadomo te urządzenia mają dyscyplinować kierowców 
łamiących przepisy, również tych jadących z nadmierną pręd-
kością.  Co ciekawe, Józef Reszke w ostatnich latach został dwu-
krotnie ukarany (w tym raz przez sąd) za przekroczenie prędkości. 

Jak będzie z Jackiem Gafką - czas pokaże. 

Razem z dziennikarzami Telewizji Kaszuby chcemy wyjaśnić 
okoliczności wypadku J.Gafki i zniszczenia służbowego auta. 
Niestety, odpowiedzi starostwa i Komendy Powiatowej  Policji w 
Wejherowie na szczegółowo zadane pytania uciekają od podsta-
wowych kwestii, są w wielu miejscach wymajające, czasami wręcz 
brak podstawowych informacji, widać próbę przemilczenia nie-
których tematów. 

Brak odpowiedzi na proste pytania
Brak jest pełnej odpowiedzi dotyczącej szczegółowego prze-

biegu zdarzenia, jego przyczyn, ewentualnych konsekwencji dla 
sprawcy i tego, co konkretnie robi policja w tej sprawie. Policja za-
słania tym, że cyt. „Funkcjonariusze w związku z zaistniałym zda-
rzeniem drogowym prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie 
o wykroczenie” i czynności te należy zakończyć „w ciągu miesią-
ca”.  Nie wiemy czy w innych podobnych przypadkach to zawsze 
tyle trwa, ale niezrozumiałe jest dlaczego brak jest odpowiedzi na 
takie pytania: „Gdzie konkretnie miało miejsce to zdarzenie? Czy 
przeprowadzono test na obecność narkotyków?” 

Przecież to proste pytania, nie potrzeba miesiąca na ustalenie 
akurat tych faktów. Każdy jak ognia unika odpowiedzi o prędkość 
z jaką jechał J. Gafka, każdy uporczywie pomija fakt, że w miej-
scu wypadku jest niebezpieczny zakręt we wsi i ograniczanie do 
40km/h. Przypadek?  Policja, pomimo 2-krotnego pytania: „Czy kie-
rujący odmówił przyjęcia mandatu i dlaczego?, nie odpowiedziała. 

tajne auto
Telewizja Kaszuby poprosiła policję i starostę J. Reszke o udo-

stępnienie pojazdu służbowego stanowiący majątek publiczny 
(auto kosztowało 118 tys. zł) w jego obecnym stanie do sfilmowa-
nia, zdjęcia miała też otrzymać redakcja Pulsu. Starostwo odpo-
wiedziało cyt. „Pojazd aktualnie znajduje się w dyspozycji Policji a 
zatem nie mamy prawa dysponowana nim.” , zaś Oficer Prasowy 
KPP stwierdził cyt. „…Policja nie jest dysponentem parkingów, na 
których są zabezpieczane pojazdy…”. Wychodzi więc na to, że roz-
bity samochód starostwa stał się tak tajny, że przepadł w „czarnej 
dziurze” i nie wiadomo kto za niego teraz nie odpowiada. Mamy 
uwierzyć, że ani właściciel ani nawet policja nie ma dostępu do au-
ta i nie może go pokazać? Jak musi wyglądać to auto w środku, w 
jakim musi być stanie, że taki jest strach przed jego pokazaniem? 

Za dużo pytań i niedopowiedzeń
Trudno oprzeć się wrażeniu, że to jest przysłowiowe „zamiata-

nie sprawy pod dywan”, przewlekanie jej w czasie. A może ludzie 
zapomną, sprawa „rozmydli się”, przyschnie i nie będzie kłopotów? 
Czy zatem są w tej sprawie kompromitujące fakty? Sprawdzimy.

gólności osób związanych w 
władzą, osób publicznych. 

Co więcej, w takich przy-
padkach należy szczególnie 
przejrzyście sprawy wyjaśniać, 
aby normalni obywatele i zwy-
kli kierowcy nie mieli poczu-
cia, że ktoś stoi ponad prawem, 
zwłaszcza członkowie partii 
rządzącej w Polsce, czyli PO. 

Niestety, po odpowiedziach 
starostwa i Komendy Powia-
towej  Policji w Wejherowie na 
zadane pytania, trudno oprzeć 
się wrażeniu, że mamy przysło-
wiowe „zamiatanie sprawy pod 
dywan” (piszemy o tym w arty-
kule „Zamiatanie pod dywan” 
na tej samej stronie).

Gafka piratem 
drogowym?
Jacek Gafka zmienia „ze-

znania” w tej sprawie. Najpierw 
twierdził, że jechał z dozwoloną 
prędkością (www.wejherowo.
naszemiasto.pl z 01.07.2014 
r.), ale w późniejszym oświad-
czeniu ten „szczegół” pomija 
i twierdzi, że wpadł do rowu 
„wskutek padającego deszczu i 
śliskiej nawierzchni”. 

A przecież wiadomo, że zgod-
nie z przepisami i rozsądkiem, 
kierowca powinien dostosować 
prędkość do warunków jazdy. 
To trzeba wyjaśnić z uwagi na  
funkcje publiczne kierowcy, py-
tamy zatem głośno: Czy Jacek 
Gafka jechał jak pirat drogowy? 

Do sprawy wrócimy.

Nie wolno lekceważyć przepisów

Zamiatanie pod dywan?

TeksT i zdjęcia PoWsTały We WsPółPracy z TeleWizją kaszUby
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INWESTYCJE

Uroczyste przekazanie 
obiektu do eksploatacji nastąpi 
1 sierpnia 2014 r. Nowa stacja 
uzdatniania zapewni produkcję 
wody o najwyższych parame-
trach jakościowych – zgodnych 
nie tylko z polskimi i unijnymi 
normami, lecz także Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), 
poprawiając komfort warun-
ków życia. Dzięki modernizacji 
mieszkańcy Wejherowa  bę-
dą mogli korzystać z czystej i 
zdrowej wody w najbliższych 
dziesięcioleciach i w ilości za-
pewniającej rozwój miasta. 
Istotnym elementem  stacji  
jest nowy układ  technologicz-
ny uzdatniania wody, którego 

PEWiK zmodernizował stację

Dobra woda 
z suW „Cedron” 

Przy ul. Marynarki Wojennej w Wejherowie zakończono przebudo-
wę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody „Cedron”, która jest jedynym 
źródłem zasilającym w wodę zbiorczy system wodociągowy miasta. 

wysoka efektywność została 
już potwierdzona na innych, 
wcześniej modernizowanych 
obiektach PEWiK Gdynia. Za-
stosowanie najnowocześniej-
szych rozwiązań z zakresu 
automatyki, sterowania i tele-
metrii sprawia, że podstawo-
we procesy, a także parametry 
techniczne i technologiczne 
pracy obiektu monitorowane 
są zdalnie i całodobowo przez 
służbę dyspozytorską spółki, a 
więc eksploatacja stacji odbywa 
się w trybie bez stałej obsługi. 
Inwestycja przyczyni się także 
do niezawodności funkcjono-
wania systemu wodociągowego 
Wejherowa.

Generalnym wykonawcą ro-
bót była firma lokalna - MEGA 
SA z Gdyni.

Modernizacja SUW „Ce-
dron” trwała  od kwietnia 2013 
do końca maja 2014 r. Całkowi-
ty koszt tej inwestycji to ponad 
16 mln zł. Zadanie zostało sfi-
nansowane wyłącznie ze środ-
ków własnych PEWiK Gdynia. 

2 i 3 sierpnia w godz. 
10-16 będzie można za-
poznać się z efektami 
inwestycji podczas Dni 
Otwartych SUW „Cedron”.

Dni Otwarte

Budują dom na ul. Iwaszkiewicza

Będą mieszkania 
komunalne

Trwa budowa nowego budynku komunalnego przy ulicy Iwaszkie-
wicza w Wejherowie w sąsiedztwie Osiedla Kaszubskiego. Nowi loka-
torzy wprowadzą się do swoich mieszkań już w pierwszym kwartale 
2015 r.

W czterokondygnacyjnym 
budynku budowanym przez 
miasto, znajdą się 64 lokale, 
w tym dwa przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych.

Nowy budynek podłączony 
będzie do miejskiej sieci cie-
płowniczej.

Niepodpiwniczony budynek, 
z dwiema klatkami schodowy-
mi, w których znajdą się miesz-
kania komunalne o powierzchni 
od 22,86 m kw. do 44,83 m kw 
powstaje na miejscu partero-
wego budynku, który dwa lata 
temu spłonął. Rozpoczęcie in-
westycji było możliwe dopiero 
po odzyskaniu od ubezpieczy-
ciela odszkodowania. Budowa 
domu finansowana jest z bu-
dżetu Miasta Wejherowa przy 

30-procentowym dofinansowa-
niu Banku Gospodarstwa Kra-
jowego w ramach programu 
„Udzielenie wsparcia finan-

sowego na utworzenie lokali 
socjalnych i mieszkań komu-
nalnych na podstawie Ustawy 
z dnia 8 grudnia 2006 roku”. 

N A S Z  P A R T N E R

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wejherowo ul. Polna 3/41  (koło SKM  Nanice), 
poniedziałek - piątek 12.30 - 16.30, sobota 12.00-15.00

Tel. 677-31-56,  504-843-980    *    www.artex-wejherowo.pl

 Kursy kat. A1, A, B, szkolenia i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych

R E K L A M A

Najbliższy kurs rozpocznie się 21 lipca, a kolejny 7 sierpnia.  Zapraszamy!



5

17 lipca 2014redakcja@pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI
Wspólny sukces mieszkańców i władz miasta

Wejherowianie segregują
Właściwie prowadzona selektywna zbiórka odpadów i zaangażowanie mieszkań-

ców Wejherowa sprawia, że coraz więcej plastiku, metali, szkła i makulatury trafia 
do odpowiednich pojemników. Tym samym coraz mniej śmieci zmieszanych jest od-
bieranych z gospodarstw w mieście. Po roku funkcjonowania nowych zasad gospo-
darowania odpadami komunalnymi widać, że większość mieszkańców Wejherowa 
segreguje śmieci i robi to coraz bardziej efektywnie. 

Mówiono o tym podczas 
konferencji w Zakładzie Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. Fakt, 
iż w znacznym stopniu zosta-
ła ograniczona ilość odpadów 
zmieszanych wywożonych 
na składowisko w Łężycach 
i jednocześnie nastąpił duży 
wzrost ilości odpadów segrego-
wanych przez mieszkańców to 
sukces „śmieciowej rewolucji” 
w naszym mieście.

Opłaty w tym roku 
bez zmian
- Ten wzrost był możliwy 

dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców. Osiągnięte efekty to 
nasz wspólny sukces! – pod-
kreślił Arkadiusz Krasz-
kiewicz, skarbnik miasta i 
przewodniczący Rady Nad-
zorczej ZUK. - Nowym syste-
mem segregowania odpadów 
w mieście objęte są wszyst-
kie nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. W 
złożonych deklaracjach 75 
procent wejherowian zadekla-
rowało, że będzie selektywnie 
zbierać odpady komunalne.

A. Kraszkiewicz podzię-
kował za to mieszkańcom w 
imieniu prezydenta Wejhero-
wa Krzysztofa Hildebrandta, 
zachęcając pozostałych wej-
herowian, aby włączyli się w 
proces segregacji. 

Przewodniczący Rady Nad-
zorczej ZUK stwierdził, że do 
końca roku nie ulegną zmia-
nie opłaty za odbiór odpadów, 
gdyż sejm pracuje obecnie nad 
zmianami w ustawie o segre-
gacji odpadów i podejmowanie 
w tym momencie jakichkol-
wiek zmian jest przedwczesne.

Wejherowo 
liderem
Prezes ZUK Roman 

Czerwiński przedstawił na 
wspomnianej konferencji da-
ne, dotyczące segregacji od-
padów. Podkreślił, jak bardzo 

ważna okazała się decyzja o 
zbiórce popiołów, którą Wej-
herowo przeprowadza jako 
jedyne miasto w tym rejonie i 
przynosi to dobre efekty. 

- Pod względem ilości zbie-
ranych odpadów segregowa-
nych miasto Wejherowo jest 
liderem – powiedział Roman 
Czerwiński dodając, że gdyby 
nie dobre prawo uchwalane 
przez Radę Miasta, to nie uda-
łoby się tego osiągnąć. - Dlate-
go potrzebna jest współpraca z 
Radą Miasta, z mieszkańcami, 
ze wszystkimi wspólnotami, 
zarządcami nieruchomości i 
spółdzielniami mieszkaniowy-
mi, bo ta współpraca przynio-
sła efekt. 

Jak stwierdził prezes ZUK 
Roman Czerwiński, dobre wy-
niki selektywnej zbiórki odpa-
dów w Wejherowie świadczą o 
wzroście świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców.

Wysoki standard 
kosztuje
Prezes ZUK poinformował 

o wysokich nakładach, jakie 
musiała ponieść spółka w ce-
lu wdrożenia nowego systemu 
zbierania odpadów i dlatego 
wynik ekonomiczny spółki za 
rok nie jest dodatni. Rok 2013 
zakończył się wynikiem ujem-
nym w wysokości 2 555021,96  
zł.  Na tę kwotę składa się m.in. 
obowiązek wyposażenia per-
goli i posesji w pojemniki i wor-
ki do segregacji oraz zamiana 
nieestetycznych dużych konte-
nerów metalowych na zdecy-
dowanie ładniejsze plastikowe 
pojemniki PA 1100. 

Kosztowne było również 
wyposażenie firmy i po-
jazdów w system odczytu 
opróżniania pojemników i re-
jestracji zbiórki worków, tzw. 
XTRACK, co podwyższyło 
koszty spółki w ub. roku o po-
nad milion złotych. 

Koszty montażu i transpor-

tu pojemników, oznakowanie 
pojemników, a także ulotki, 
harmonogramy oraz kody kre-
skowe, którymi mieszkańcy 
oznakowują worki z posegre-
gowanymi odpadami wyniosły 
dodatkowo ponad pół miliona 
złotych.

Aby przystąpić do przetar-
gu, spółka ZUK musiała utwo-
rzyć wymagane przepisami 
rezerwy na kwotę ponad mi-
liona złotych, w tym 865 tys. zł 
rezerwy na potencjalne koszty 
pracownicze. 

Rozwój spółki
- Wszystko to wpłynęło na 

wynik roku ubiegłego, ale jed-
nocześnie stało się podstawą 
do przyszłego rozwoju spółki 
- powiedział Roman Czerwiń-
ski. - Od początku pozyskuje-
my wszystkie zlecenia poprzez 
startowanie w przetargach. 
Spółka ZUK znalazła swoje 
miejsce na rynku, a rok 2013 
zakończyła przychodami, któ-
re łącznie wyniosły 10 760 
456,74 zł, przy zatrudnieniu 
144 osób. Zakładam, że sprze-
daż za rok 2014 osiągnie ok. 
12 mln, zł, a wynik finansowy 
spółki na koniec roku 2014 
będzie dodatni. Spółka nie po-
siada żadnych zaległych zobo-
wiązań.

Bez zagrożenia 
ZUK Sp. z o.o. w Wejhero-

wie musiała ponieść znaczne 
jednorazowe koszty przystoso-
wania się do nowego systemu 
po „rewolucji śmieciowej” i wej-
ścia na trudny konkurencyjny 
rynek. Dzięki temu uratowa-
no miejsca pracy w zakładzie 
o wieloletniej tradycji. 

Obecnie sytuacja finanso-
wa spółki jest zrównoważona, 
a firma pozyskuje również inne 
zlecenia dające jej dodatkowy 
zysk. Zgodnie z opinią audyto-
rów, badających sprawozdanie 
finansowe działalność spółki 
nie jest zagrożona.

W I kwartale 2014 r. w stosunku do I kwartału 
2013 roku na terenie miasta Wejherowa 1,5 krotnie 
wzrosła ilość odpadów zbieranych selektywnie, a o 
1100 ton zmalała ilość odpadów zmieszanych wy-
wożonych do składowiska odpadów w Łężycach. 

                - na podstawie informacji Komunalnego Związku Gmin 
                                                                                   „Dolina Redy i Chylonki”

W 2014 roku zebrano i przekazano do powtór-
nego wykorzystania w sumie 20 tys. bel, tj. 40 mln 
sztuk plastikowych butelek, 2,5 mln butelek szkla-
nych oraz 547,78 ton makulatury. 

Dzięki inicjatywie ZuK zebrano dodatkowo 
284,2 ton popiołów, 664,52 tony bioodpadów oraz 
258,62 ton gruzu. 

Dzięki wystawkom i działalności Punktu selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udało się 
zebrać 193,69 ton odpadów wielkogabarytowych. 

Do powtórnego
wykorzystania

O zaangażowaniu wej-
herowian w segregację od-
padów świadczą wyniki 
Konkursu Ekologicznego pn. 
„Jasne zasady sposobem na 
odpady”. W konkursie zor-
ganizowanym przez Zakład 
Usług Komunalnych w Wej-
herowie wzięło udział 4837 
gospodarstw domowych, 
czyli ok. 30 procent miesz-
kańców Wejherowa.

Laureaci przekroczyli 
50-procent segregowanych 
odpadów w stosunku do 
wszystkich śmieci. 
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FAKTY  I  OPINIE

Jak informuje właściciel 
Punktu Partnerskiego Energia, 
w biurze można także uzyskać 
informacje o cenach i grupach 
taryfowych, produktach i sposo-
bach prowadzenia ich rozliczeń, 
sposobach płatności i promo-
cjach oraz  o trybie składania 
reklamacji dotyczącej rozliczeń.

Przypomnijmy, że w stycz-
niu br. zlikwidowano Biuro Ob-
sługi Klienta Grupy ENERGA 
przy ul. Przemysłowej w Wej-
herowie. Wówczas, w trosce o 
mieszkańców korzystających 
z tych usług, prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt 
wspólnie z samorządowcami 
z dwóch powiatów: wejherow-
skiego i puckiego, zaapelowa-
li do kierownictwa Energi o 

Apel prezydenta oraz radnych miejskich 
i powiatowych okazał się skuteczny

Jest Punkt Energi 
w Wejherowie

Przy ul. 12 Marca 216/1 w Wejherowie rozpoczął działalność Punkt 
Partnerski Energa. W Biurze można uzyskać niezbędne informacje 
dotyczące m.in. podpisania umowy i założenia licznika, aktywować 
usługi – rozliczenia rzeczywiste, pre-paid, przepisać licznik czy po-
nownie założyć licznik po np. demontażu.

pozostawienie Biura Obsłu-
gi Klienta Grupy ENERGA w 
Wejherowie.

- Dla wejherowian otwarcie 
nowego Punktu Partnerskiego 
Energa w Wejherowie to roz-
wiązanie problemu związane-
go z brakiem dostępu do biura 
– mówi zastępca prezydenta 
Bogdan Tokłowicz - Likwi-
dacja biura obsługi klienta sta-
nowiła istotne utrudnienie dla 
klientów, wydłużyła bowiem 
czas dojazdu, zwiększyła koszty 
podróży, co nie jest bez znacze-
nia dla budżetów gospodarstw 
domowych.

- Obecność Biura Obsługi 
jest szczególnie ważne dla osób 
starszych, które rzadko korzy-
stają z internetu, mają również 
kłopoty z przedstawieniem swo-
jej sprawy telefonicznie poprzez 
infolinię, dlatego preferują tra-
dycyjne formy przedstawia-
nia swoich spraw osobiście w 
biurach - mówi Jacek Thiel 
przewodniczący Komisji Gospo-
darczej Rady Powiatu - Dlatego 
bardzo się cieszę, że apel prezy-
denta oraz radnych miejskich 
i powiatowych odniósł rezultat 
– powstał Punkt Energi w Wej-
herowie.

Inteligentnym się jest albo nie. Obecni nam panujący wmówi-
li nam (nie wszystkim) ,iż  inteligencję można nabyć z nadania i 
to przez obecny obóz władzy Platformy - inaczej- Obywatelskiej. 

Należy tylko spełnić jeden warunek, głosować na jedyną nie-
omylną partię nijakiego Donalda premiera Tuska. Wynika z 
tego fakt monopolu na mądrość i nieomylność jedynej opcji po-
litycznej, opartej na totalnej bezideowości, politycznym układzie, 
traktowaniu państwa instrumentalnie,  a społeczeństwa jako pro-
wadzoną idiotyczną, burleskową narracją bezrozumną, humano-
idalna plazmę. 

Naród wyżywi się Donkowym pijarem, to zastępuje wszelkie 
potrzeby materialne, a nawet intelektualne. Tak władza uważa . 

Wszechobecny pijar w usłużnych mediach zaklina szarą rze-
czywistość, przekuwając w somnambulistyczny sen sytego, bez-
namiętnego obywatela platformeskiego, chłonącego wszystko 
co mu usłużni na tacy podadzą. Osiągnięciem niewątpliwym na 
niesłychaną skalę jest utrata samodzielnego myślenia, zaniku in-
stynktu dystansu do władzy, jaka by ona nie była. 

Siedem lat mamienia, okłamywania, robienia wała z wybor-
cy, karmienia bzdetami, ukrywania, ignorowania przekrętów na 
niewyobrażalną jak dotąd skalę przez „ynteligentów” lumpenpro-
letariackiej władzy, o soczystym rynsztokowym słownictwie (na-
grania „biesiadne” polityków przy suto zastawionych stołach za 
kasę podatnika), ustalających kolejny deal geszefciarski dla wy-
brańców, elit III RP. 

Taśmy prawdy zatrzęsły establishmentem rządzących, blady 
strach pokrył lica pierwszostronicowych polityków PO i PSLu. Ko-
go ujawnią, bo wszyscy gadali…jadali…pijali, lobowali. Trwało 
to zaledwie kilka dni. 

Rzutem na taśmę w kilka godzin rząd udzielił sobie wotum 
zaufania, a w eter dla gawiedzi poszło „przecież nic się nie stało”, 
szukajmy tej zorganizowanej grupy przestępczej co to nielegalnie 
nagrywała, z pytaniem po co? Dla kogo? Premier doszukał się na-
wet powiązania z mafia węglową i rosyjskim węglem!

Treści rozmów oficjeli przy kielichu, owocach morza, jagnięciny  
itp.  za jedyne 1500 złotych płacone kartą resortową (podatnika) 
okraszone k…., ch…  itp. jak widać wysoce wysublimowanym ję-
zykiem, gdzie kupczy się, ustawia, geszeftuje, kpi ze swoich moco-
dawców a z NARODU-OBYWATELI szczególnie. 

Oni wybrańcy i to bezkarni, a my frajerzy , matołki, watahy do 
dorżnięcia, mohery, cymbały glosujące i płacący podatki - daniny 
coraz wyższe. Tak, aby kręciła się Polska platformianoobywatelska 
Polska kolesi - futbolisty podwórkowego premiera, co to kalesony 
zapomniał założyć, żyjącego w matrixie pijarowej ułudy. 

Potwierdza to jego minister słowami cyt. „Państwo polskie 
praktycznie nie istnieje” - powiedział na wspomnianym spotka-
niu Bartłomiej Sienkiewicz. 

A może to rząd uprawia political fiction? Tylko dlaczego  na-
szym kosztem i na organizmie Naszej Ojczyzny?!

Otóż nie, mamy prawo wyboru, jesteśmy arbitrem. 
Kartą do głosowania można odciąć od koryt tych, co mają 

szczękościsk, a pozbawieni są krzty honoru i ambicji i nie potrafią 
odejść. Ale uważają  się za elity.

Różne punkty widzenia

„Ynteligentny” 
lumpenproletariat 

III RP

Ryszard Czarnecki

Autor felietonu, prezentujący w 
nim własne poglady, jest członkiem 
Prawa i Sprawiedliwości - struktur po-
wiatowych w Wejherowie.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, 
Kontakt telefoniczny pod nr:  690 66 22 20; 785 85 86 04
Więcej informacji na stronie internetowej: energa.pl. 

Urząd Miejski w Wej-
herowskie otrzymał pi-
smo wicepremiera Rady 
Ministrów, Ministra In-
frastruktury i Rozwoju, 
w którym wicepremier 
Elżbieta Bieńkowska, 
dziękuje urzędowi za ak-
tywny udział we wspól-
nej, ogólnopolskiej akcji 
Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich, realizowa-
nej w ramach przedsię-
wzięcia „10 lat Polski w 
UE”.

- W 10 rocznicę wejścia Pol-
ski do Unii Europejskiej zor-
ganizowaliśmy rajd Nordic 
Walking w parku miejskim, 
zwiedzanie Kalwarii Wejhe-
rowskiej i otworzyliśmy taras 
widokowy na dachu Filhar-
monii Kaszubskiej - informuje 
Jacek Thiel z UM w Wejhe-
rowie, organizator Dni Otwar-
tych Funduszy Europejskich 
w Wejherowie. - Chcieliśmy 
włączyć mieszkańców nasze-
go miasta w świętowanie tej 
rocznicy i tym samym poka-
zać jak bardzo Wejherowo 
potrafiło wykorzystać środki 
unijne do realizacji wielu in-
westycji miejskich.

Dni Funduszy uE

urząd 
doceniony 

Spotkanie było podzielo-
ne na dwie części. Najpierw 
uczestnicy wysłuchali wykła-
du Macieja Kurpiewskiego - 
historyka z muzeum i członka 
grupy, a potem wędrowali po 
nieistniejącej już wsi Nanice w 
terenie. 

Jak dowiedzieli się słucha-
cze, początki wsi sięgają co 
najmniej XIV wieku. Na prze-
strzeni wieków liczba gospo-
darstw chłopskich nie sięgały 
większej liczby niż kilkana-
ście. Mało kto wie, że na tere-
nie wsi Nanice znajdowały się 

Klub Miłośników Wejherowa 

historyczna wieś Nanice
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

-Pomorskiej spotkało się ok. 30 członków i sympa-
tyków Klubu Miłośników Wejherowa. Było to już 
25 spotkanie tej grupy. Tematem spotkania było 
„Nanice - funkcjonowanie i położenie”. 

niegdyś dwa cmentarze. 
Te i dużo innych ciekawo-

stek na temat Nanic można 
było się dowiedzieć podczas po-
nad trzygodzinnego spotkania. 

Jak zapowiedział przewod-
niczący klubu Paweł For-
mela - jeszcze w tym roku 
odbędzie się spotkanie klubo-
wiczów na temat wsi Śmie-
chowo. Na razie jednak przed 
klubem spotkanie urodzino-
we. W sierpniu Klubu Mi-
łośników Wejherowa będzie 
świętował  czwarty rok dzia-
łalności.

Członkowie Klubu Miłośników Wejherowa na tropie 
historii - tym razem w wejherowskiej dzielnicy Nanice, 
dawnej wsi.
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Najbardziej znana wejhe-
rowianka, dziennikarka, pu-
blicystka, pisarka, działaczka 
regionalna, znawczyni historii 
miasta i regionu, w tym tra-
gicznej historii Lasów Piaśnic-
kich. Kilka dni przed śmiercią 
pisarki, w księgarniach uka-
zała się jej najnowsza książka: 
„Las Piaśnicki, niemy świadek 
hitlerowskiej kaźni”, którą wy-
dała gmina Wejherowo. 

Miasto Wejherowo właśnie 
przygotowywało film o najbar-
dziej znanej obywatelce miasta, 
a Ona sama pracowała już nad 
kolejną książką, poświęconą za-
bytkowej nekropolii. 

Tymczasem w piątek 4 lipca 
pożegnano Reginę Osowicką-
-Gdaniec na cmentarzu w Wej-
herowie-Śmiechowie. Żegnali 
Ją bliscy - rodzina i przyjaciele, 
a także przedstawiciele władz 
samorządowych i żołnierze 
Marynarki Wojennej. Żegnali 
uczniowie, nauczyciele i dyrek-
cja I Liceum Ogólnokształcące-
go, w którym pisarka przed laty 
pracowała i w którym do końca 
bywała częstym gościem. Że-
gnali Ją wreszcie mieszkańcy 
miasta, czytelnicy książek. 

Regina Osowicka urodziła 
się w 1932 roku w Wejherowie, 
w rodzinie kolejarskiej, miesz-
kającej przy ul. Reformatów 7.

Ukończyła filologię pol-
ską na Uniwersytecie Wro-
cławskim, pracowała m.in. 
jako nauczycielka, ale przede 
wszystkim jako dziennikarka 
i publicystka. Jest autorką 11 

Nikt nie napisał tyle książek o Wejherowie, co Ona. Tytuł jed-
nej z nich: „Moje Wejherowo” oddaje sedno życia i pasję Regi-
ny Osowickiej-Gdaniec, która odeszła niespodziewanie 1 lipca 
br. Niespodziewanie, bo mimo sędziwego wieku, pani Regina 
do końca była niezwykle aktywna. Właśnie ukazała się nowa 
książka, poświęcona Piaśnicy, a pisarka pracowała już nad ko-
lejną pozycją o Wejherowskich Powązkach, jak Regina Osowic-
ka nazwała stary cmentarz przy ul. 3 Maja. Tej książki już nie 
dokończy, a my, czytelnicy, pozostaniemy bez kolejnej porcji 
ciekawych informacji o mieście i jego mieszkańcach.

książek poświęconych historii 
Wejherowa w tym „Bedekera 
Wejherowskiego” oraz biografii 
postaci związanych z miastem.  
Oprócz pisania, prowadziła au-
torski program w telewizji TV 
Chopin. Gościła w szkołach i do-
mach kultury jako prelegentka, 
opowiadając o historii i przyta-
czając bardzo lubiane przez słu-
chaczy anegdoty z życia miasta. 

Regina Osowicka znana była 
z fenomenalnej pamięci, nawet 
w podeszłym wieku. Była też 
dociekliwa i wytrwała w dzien-
nikarskich poszukiwaniach. 
To dzieki Niej dowiedzielismy 
się, kiedy i w jakich okoliczno-
ściach odwiedził nasze miasto i 
Kalwarię ks. Karol Wojtyła, pó-
niejszy Papież. To Ona wydo-
była z mroku wspomnień wiele 
niesamowitych historii.

Starała się m.in., żeby nie 
zapomniano o tragiczncyh wy-
darzeniach i ofiarach zbrodni. 
Była wiceprezesem i aktywną 
działaczką Komitetu Piaśnic-
kiego (Społeczny Komitet Opie-
ki nad Mogiłami Piaśnicy).

Odznaczona Złotym Krzy-
żem Zasługi oraz – za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz 
kultury polskiej i zachowania 
dziedzictwa  kulturowego, za 
szczególne osiągnięcia w pracy 
oświatowej i społecznej - Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Otrzymała 
tytuł Honorowej Obywatelki 
Gminy Wejherowo. 

W tym roku, jesienią Regina 
Osowicka ukończyłaby 82 lata.

Poznałam Panią Reginę i spotykłam się z Nią regularnie 
w ciągu ostatnich niespełna dwóch lat. Zapraszając mnie do 
swojego mieszkania przy ulicy Harcerskiej, podobnie jak innych 
dziennikarzy, pani Regina opowiadała kolejne ciekawe historie, 
które ukazywały się w „Pulsie Wejherowa”. Do tych spotkań pi-
sarka była zawsze starannie przygotowana, przekazywała mi 
nie tylko wiedzę, ale ilustracje do poszczególnych tematów.  

Cieszę się, że Czytelnicy „Pulsu” mogli je poznać. Tematy te 
znajdziemy w książkach R. Osowickiej, jeśli tylko zechcemy po 
nie sięgnąć.

Miałam okazję rozmawiać z panią Regina w ostatnim dniu 
Jej życia. Byłam na krótkim urlopie na południu Polski, kiedy w 
poniedziałek 30 czerwca zadzwoniła do mnie Regina Osowic-
ka. Była bardzo radosna i podekscytowana, ponieważ ukazała 
się Jej kolejna książka, kompedium wiedzy o zbrodni piaśnic-
kiej. Pani Regina zaprosiła mnie do siebie, aby przekazać nową 
książkę i informacje na jej temat. Zaprosiła też na planowaną w 
późniejszym terminie uroczystą promocję książki w Bolszewie. 
Umówiłyśmy się na 11 lipca, po moim powrocie z wakacji. Na-
zajutrz po naszej rozmowie dostałam smutną wiadomość, że 
Regina Osowicka odeszła na zawsze. Przykro mi.                                                

                                  Anna Kuczmarska

Radosna w ostatnim dniu

- „Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”. 
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Reginy Osowickiej, która na zawsze  pozostanie w naszych 
sercach - mówi prezydent Wejherowa Krzysztof  hilde-
brandt. - To ona, rodowita wejherowianka, ukochała to 
miasto i jego mieszkańców. Stworzyła dzieło, które moż-
na nazwać dziełem jej życia. Gdyby nie jej energia, pasja, 
zaangażowanie, być może nigdy nie poznalibyśmy wielu 
interesujących faktów z życia Wejherowa i wejherowian. 
Ale nie tylko za trzy  wydania "Bedekera" powinniśmy jej 
być wdzięczni, ale także za „Leksykon Wejherowian”, „Moje 
Wejherowo”, „Wspomnienia”, „Wejherowski kalejdoskop” i  
„Wejherowo w anegdocie”. 

W swoich dziełach rozpowszechniała m.in. historię  Pia-
śnicy i ziemi wejherowskiej. Odeszła osoba niezwykle dla 
Wejherowa  zasłużona. Pozostawiła niezrealizowane pro-
jekty, lecz także ludzi, którzy podziwiali Jej entuzjazm i dla 
których często była inspiracją do działania. 

Łączymy się w żalu i modlitwie z rodziną i bliskimi.

Pełna entuzjazmu

Odeszła Regina Osowicka

Kochała
Wejherowo

Regina Osowicka opuściła swoje Wejherowo i swoich 
czytelników, ale pozostawiła nam wiedzę, zawartą w 
licznych książkach

POŻEGNANIE
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KULTURA I HISTORIA

Hip-hopowy zespół FULL 
POWER SPIRIT wystąpił w 
minioną niedzielę przed wejhe-
rowską publicznością. To drugi 
koncert z cyklu tegorocznego 
„Muzycznego Lata” w parku.

Wakacyjne koncerty cieszą 
się zainteresowaniem miesz-
kańców oraz gości i na stałe za-
gościły w kalendarzu imprez. 
Każda niedziela to inne brzmie-
nia, więc z pewnością każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

Wstęp wolny, a kolejne kon-
certy odbędą się w niedziel-
ne popołudnia, o godz. 17.00. 
Szczegółowy program na są-
siedniej stronie.

Co niedzielę koncert

Muzyka w parku

W ramach Rekonstrukcji 
Historycznej zaprezentowa-
no epizody z czasów potopu 
szwedzkiego, rozgrywające się 
w Wejherowie i okolicach. Na 
Placu Jakuba Wejhera oraz w 
parku rozegrano trzy bitwy. 

Dodatkowymi atrakcjami 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarneckiego 
w Wejherowie oraz Wejherowskie Centrum Kultury były organizato-
rami wspaniałego widowiska historycznego, które odbyło się w ostat-
nich dniach czerwca.

były turnieje szabli bojowej, 
koncert muzyki dawnej oraz 
turniej kulinarny. 

Na terenach przyległych 
do obozowiska działały kramy 
z regionalnymi produktami, 
oraz prezentacje dawnego rze-
miosła. Wprawdzie przemarsz 

z pochodniami przerwała duża 
ulewa, ale i tak zarówno miło-
śnicy histori, jak i dobrej roz-
rywki powinni być zadowoleni. 
Takiego widowiska historycz-
nego, nad którym patronat ob-
jał prezydent miasta, jeszcze w 
Wejherowie nie było. 

Bitwy i pokazy na ulicach miasta

szwedzi w Wejherowie

Fot. Karol Dargacz 

Fot. Karol Dargacz 

 To prawdziwa gratka dla 
miłośników tego sportu oraz 
mieszkańców i turystów, któ-
rzy chcą spróbować swoich sił 
w tym wyjątkowym tanecz-
nym treningu. Maraton odbę-
dzie się w Parku Miejskim im. 
A. Majkowskiego w Wejhero-
wie na dolnym tarasie. Start o 
godz. 10.00 przy małej scenie 
letniej. Wstęp wolny!

„Aktywne soboty w wejherowskim parku” to wspólna akcja miasta 
Wejherowo i fitness klubu Tiger Gym Wejherowo. Co tydzień w par-
ku  odbywają się treningi i ćwiczenia pod kierunkiem instruktora, 
natomiast w najbliższą sobotę 19 lipca odbędzie się I Maraton Zumby. 

Uczestnicy maratonu 
Zumby przez dwie godziny 
będą tańczyć, ćwiczyć i bawić 
się pod okiem profesjonal-
nych instruktorów z klubu 
Tiger Gym Wejherowo. - Za-
chęcam mieszkańców Wej-
herowa do włączenia się w 
tą wyjątkową imprezę i ak-
tywnego spędzanie wolnego 
czasu w naszym mieście – 

mówi Jacek Thiel, szef pro-
mocji Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie.

- Mamy nadzieję, że 
pierwszy maraton Zumby 
przyciągnie do parku tłum 
osób lubiących spędzać so-
botnie poranki na sportowo 
- dodaje Aleksandra Szla-
ga, instruktorka Tiger Gym 
Wejherowo. 

Maraton Zumby już w sobotę
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WYDARZENIA

Jak podkreśla Stanisław 
Harasiuk - przewodniczący 
wejherowskiego koła Związ-
ku Inwalidów Wojennych 
RP, podróż historyczną 
zorganizowano w ramach 
projektu „Ocalić od zapo-
mnienia”. 

Wspomnienia były bo-
lesne, bowiem w gronie 30 
uczestników wycieczki zna-
lazły się trzy osoby, które 
były więźniami Koncentran-
tionslager Lublin, czyli obo-
zu koncentracyjnego na 
Majdanku. Pani Edwarda, 
która nie chciała, aby pu-
blikować jej nazwisko oraz 
Henryk Kwiatkowski i Sta-
nisław Harasiuk trafili w 
czasie II wojny światowej do 
tego obozu. 

Obaj panowie byli wów-
czas zbyt mali, aby cokol-
wiek pamiętać z pobytu na 
Majdanku. Stanisław Hara-
siuk miał wtedy 1,5 roku a 
Henryk Kwiatkowski zaled-
wie roczek. Jednak obaj po-
dejmują różne działania na 
rzecz upamiętnienia ofiar 
Majdanka, i innych miejsc 
martyrologii w Polsce. Zor-
ganizowanie podróży hi-
storycznej było kolejnym 
etapem tej misji.

- Przez obóz przeszło ok. 
150 tys. osób, z czego 78 
tys. straciło życie. Tylko w 
ciągu jednego dnia 3 listo-
pada 1943 roku w ramach 
akcji "Erntefest" (Dożynki) 
rozstrzelano tutaj 18 tys. 
żydowskich więźniów Maj-
danka - mówi Stanisław 
Harasiuk dodając, że jego 
mama, która przeżyła Maj-
danek, ma obecnie 93 lata i 
mieszka w Lublinie. 

Pani Edwarda trafiła do 
Majdanka wraz z rodzica-
mi i rodzeństwem, gdy mia-
ła sześć lat. Pamięta, że gdy 
nowo przybyłą grupę więź-
niów podzielono na dwie 
grupy - mężczyzn i kobiety, 
ojciec trzymał w ręku ka-
wałek chleba, który chciał 
podać swoim dzieciom. Jej 

Ocalić od zapomnienia

Podróż i wspomnienia
W dwudniowej wycieczce do Warszawy i Lublina wzięli udział członkowie Związku In-

walidów Wojennych RP w Wejherowie i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obroń-
ców Ojczyzny im. gen. Władysława Andersa w Redzie. Głównym celem wyjazdu było 
zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego w stolicy oraz Miejsca Pamięci i Muzeum 
Majdanek w Lublinie. 

trzyletni braciszek podbiegł 
do ojca, ale któryś z wachma-
nów złapał go za ramię i rzu-
cił nim z całej siły w grupę 
stojących kobiet z dziećmi. 
Wtedy ojca widziała po raz 
ostatni. Jeszcze tego same-
go dnia został rozstrzelany 
wraz z liczną grupa innych 
mężczyzn. Nie pamięta jak 
długo przebywała w tym 
obozie. Od samego początku 
musiała opiekować się 3-let-
nim braciszkiem i 9-mie-
sięczną siostrzyczką, bo 
matki zostały oddzielone od 
swoich dzieci. Pani Edwarda 
mówi, że dla swego młodsze-
go rodzeństwa musiała być 
jak matka. Dzięki staraniom 
wujka, który mieszkał w Lu-
blinie udało się wydostać 
dzieci z obozu koncentracyj-
nego, ale zostały wywiezio-
ne w głąb Niemiec. Matka 
szczęśliwie przeżyła obóz i 
po wojnie znów mogli być 
razem, choć już bez ojca. 

- Pamiętam, że z Majdan-
ka trafiliśmy do piwnic w ja-
kiejś szkole. Na dworze był 
mróz, a w piwnicy bardzo 
zimno. Siostrzyczkę trzyma-
łam na rękach i przytulałam 
jak swoje dziecko. Odmrozi-

łam wówczas nogi zawinięte 
w jakieś szmaty. Ale tylko 
tyle pamiętam z tamtego 
okresu, bo reszta zamaza-
ła się w pamięci jak urwa-
ny film. Później wywieźli 
nas do Niemiec. Zawszeni 
i brudni trafiliśmy do nie-
mieckiego gospodarstwa na 
wsi. Tam zajmowałam się 
opieką nad sześciomiesięcz-
nym dzieckiem gospodyni a 
„moje dziecko” leżało w ką-
cie i wykańczało się. Kiedy 
musiałam karmić dziecko 
gospodyni, przy okazji pod-
karmiałam siostrzyczkę, bo 
inaczej by nie przeżyła. Pod-
bierałam również ziarno i 
plewy przeznaczone dla kur 
- wspomina pani Edwarda, 
która weszła na teren obozu, 
ale nie chciała wchodzić do 
baraków obozowych. 

- To dla mnie zbyt duże 
przeżycie - tłumaczyła. 

- W życiu nie pomyśla-
łem, że będę miał okazję 
zwiedzić ten obóz. Trzeba go 
pokazywać przede wszyst-
kim młodzieży, żeby wie-
dzieli jaką gehennę przeżyli 
tutaj ludzie. To się nie mie-
ści w głowie - mówi Tadeusz 
Kisielewski z Redy, prze-

wodniczący Zarządu Okrę-
gu Kaszubsko-Pomorskiego 
Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów Obrońców Oj-
czyzny im. gen. W. Andersa.   

Uczestnicy podróży hi-
storycznej zwiedzili m.in. 
Zamek Lubelski, gdzie w 
czasie okupacji znajdowało 
się hitlerowskie więzienie. 
W Warszawie kombatanci 
z powiatu wejherowskiego 
zwiedzili interesujące Mu-
zeum Powstania Warszaw-
skiego. Obejrzeli też Stadion 
Narodowy. Jedno i drugie 
miejsce dostarczyło cieka-
wych wrażeń.

Głównego wsparcia udzie-
lił organizatorm i uczestni-
komprezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. Po-
mocy w organizacji podróży 
udzielili także: Zakład Usług 
Ślusarsko-Mechanicznych 
„Zbyszek” - Zbigniew Mio-
tek, PHU Sławomir Szyc i 
Rafał Miszke. 

Noclegi i znakomite wy-
żywienie zapewnił Ośrodek 
Wypoczynkowy „Rudka” 
koło Otwocka, a właściciel 
Adam Mazurek zorganizo-
wał dla gości ognisko, grając 
i śpiewając na gitarze.      HP.

Kombatanci przed Muzeum Powstania Warszawskiego w stolicy.

Wejherowski uniwersytet  trzeciego Wieku za-
kończył ósmy rok swej działalności, a tegoroczne 
czerwcowe uroczystości trwały przez dwa dni. 

Pierwszego dnia dwoma autokarami (dzięki dotacji z 
Urzędu Miasta) stu słuchaczy i wykładowców wyruszyło 
do Kniewa , by tam „w pięknych okolicznościach przyro-
dy” spędzić kilka godzin, zdając prześmieszne egzaminy, 
tańcząc i degustując strusią jajecznicę.

Nazajutrz tradycyjnie w auli Kaszubsko Pomorskiej 
Szkoły Wyższej (uczelnia ta została udekorowana przez 
seniorów medalem „Zawsze Wdzięczni”) odbyło się uro-
czyste zakończenie roku szkolnego. 

Koordynator Krystyna Laskowska dziękując wszyst-
kim za pracę, sumienność i społeczne zaangażowanie 
wymieniła dwa szczególne wydarzenia związane ze 
współpracą WUTW z Wejherowskim Centrum Kultury 
oraz Miejską Biblioteką Publiczną.  

Uczestnictwo w kursach komputerowych i teatrze 
kukiełkowym organizowane przez WCK oraz wykłady z 
teatrologii uwieńczone trzema spektaklami molierow-
skiego „Świętoszka’’ w bibliotece niezwykle urozmaiciły 
program zajęć. Przede wszystkim jednak dostarczyły nie-
zrównanych wrażeń  uczestnikom, dla wielu z nich bo-
wiem stały się spełnieniem marzeń życiowych.

Obecni na uroczystości goście – dr gabriela Lisius i 
prof. Jerzy Cyberski wyrazili  uznanie  dla Uniwersytetu 
za jego działalność. Słowa pana prezydenta Bogdana  To-
kłowicz , że nasz  Uniwersytet jest „perełką w koronie edu-
kacyjnej Wejherowa” sprawiły nam wielką radość.

Uroczystość zakończył występ zespołu śpiewaczego 
im Jana Trepczyka, zespołu, który od przeszło 10 lat  śpie-
wa pieśni naszego regionu.

Życząc słonecznych i radosnych wakacji informuje-
my, że w siedzibie uniwersytetu przy ul Kopernika 13 
pełnione są dyżury: w każdy wtorek w godz. 10.00-
12.00. Zapisy na kolejny rok akademicki odbywać się 
będą w drugiej połowie września.  

                                                                                                  BoZ

WIEŚCI  Z  WutW

seniorzy już 
na wakacjach

stu słuchaczy i wykładowców WutW wyruszyło do Knie-
wa , by tam „w pięknych okolicznościach przyrody” spędzić 
kilka godzin w towarzystwie strusi.
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Nad jeziorem odbyła się 
biesiada turystyczna, podsu-
mowująca kończący się rok 
zajęć. W tym roku akade-
mickim członkowie sekcji 
turystycznej przeszli pie-
szo ponad 100 km!

Wolontariusze turysty-
ki pieszej i współpracujący z 
seniorami wejherowscy prze-
wodnicy PTTK otrzymali dy-
plomy i nagrody książkowe, 
ufundowane przez Urząd 
Miasta Wejherowa. Nagrody 
wręczyła Zenia Kołodziej-
ska przewodnicząca Rady 
Słuchaczy WUTW. 

Najbardziej wytrwałych 
dziesięć  turystek otrzymało 
Odznaki PTTK „Turysta Se-
nior”, a najmłodszy turysta, 
prawie dwuletni Mikołaj jest 
chyba najmłodszym w Polsce 
posiadaczem Odznaki PTTK 
„Turysta Junior”. Z babcią 
zaliczył wszystkie wycieczki 
i imprezy turystyczne, a było 
ich sporo, bo aż 25. 

Wręczono plakietki 
WUTW „Turysta Senior” 
oraz nagrody książkowe, któ-
re otrzymała 100-procentowa 
Turystka Henryka Pastwa 
i  Najwytrwalsza Turystka 
Daniela Michalska. Książ-
ki ufundowało Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie.

Już pierwszego dnia wa-
kacji 20-osobowa grupa tu-
rystyczna WUTW wyruszyła 
na szlak. Autobusem pojecha-
li do Kębłowa, by spod kościo-
ła przejść 1,5-kilometrową 
ścieżką rowerową do Kocha-
nowa, malowniczej wsi ka-
szubskiej.

O G Ł O S Z E N I E

Sekcja Turystyki Pieszej Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „Polska  YMCA” organizuje wycieczki zarówno w ciągu roku 
akademickiego, jak i podczas wakacji. W czerwcu seniorzy-piechurzy 
wybrali się nad malownicze Jezioro Stobór koło Wejherowa, a w lip-
cu - do Kochanowa.

turyści z sekcji turystyki Pieszej WutW

Ponad 100 km!

Tradycyjnie turyści zwie-
dzili miejscowy kościół, po-
mnik Ojca św. Św. Jana Pawła 

II i Grotę Matki Boskiej z uro-
kliwym źródełkiem. Grupa 
dostąpiła błogosławieństwa 
z rąk  ks. Krzysztofa Lorka 
- proboszcza kościoła pw. św. 
Jadwigi Śląskiej relikwią św. 
Jana Pawła II Papieża. W 
relikwiarzu umieszczone są 
włosy Św. Jana Pawła II Oj-
ca Świętego.

Turyści przystanęli przy 
zabytkowej kapliczce św. 
Wawrzyńca, a następnie do-
szli do odrestaurowanego 
przez gminę dworu Kocha, 
dawnego właściciela tej ka-
szubskiej wsi. Wśród gęstej, 
wysokiej trawy koleżanki 
odnalazły zaniedbany grób 
Emila von Kocha, dawnego 
właściciela tych ziem. 

Alicja Orszulak

Przed grotą Matki Bożej w Kochanowie

Biesiada turystyczna na Jeziorem Stobór koło Wejherowa

TURYSTYKA

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

przyjmie bezpłatnie ziemię z wykopów, 

piasek, żwir.

Miejsce dostarczenia: 
Składowisko Rybska Karczma

www.zukwejherowo.pl
tel. 728 353 156

SZPItAl 
SPeCjAlIStYCZnY 
centrala 58 572 70 00 

PogotowIe 
RAtunKowe  
58 6776102, 58 6776103

KomendA PolICjI
Dyżurny 58 672 97 22 
 
StRAż PożARnA
Dyżurny  58 677 61 00

StRAż mIejSKA 
   58 677 70 40
 
mIejSKI ośRodeK 
PomoCY SPołeCZnej
  58 677 79 60
 
ZAKłAd uSług
KomunAlnYCH 
58 676 95 50,
sekretariat 58 676 95 20

mIejSKI ZAKłAd 
KomunIKACjI
sekretariat  58 572 29 30
dyspozytor 58 572 29 33

WAŻNE 
TELEFONY
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KULTURA I ROZRYWKA

- To jest książka o wolności, 
o wolności kaszubskiej, chodzi 
o czas przed 80. rokiem, o zjaz-
dach pisarzy kaszubskich, od-
krywanie swojej tożsamości i 
druga warstwa książki to jest 
poszukiwanie wolności oby-
watelskiej. To jest tu splecione 
wolność kaszubska z wolno-
ścią obywatelską niezależnej 
opozycji na Wybrzeżu. Książ-
ka jest skierowana dla wszyst-
kich poszukujących prawdy o 
tamtych czasach - wyjaśnia 
Stanisław Janke, autor książ-
ki „Żołti kam”.

Przypomnijmy, że pierw-
szą powieścią Stanisława 
Janke, wydaną w języku ka-
szubskim była "Łiskawica" 
(Błyskawica), która ukazała 
się  w 1989 roku.

Stanisław Janke jest dzien-
nikarzem, poetą i prozaikiem, 
tłumaczem, twórcą i history-
kiem literatury kaszubskiej. 

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko Pomorskiej w Wejherowie odbyła 
się promocja drugiej powieści kaszubskiej  
Stanisława Janke  „Żołti kam”.  Książka 
jest autorskim tłumaczeniem na kaszubski 
polskojęzycznej powieści wejherowskiego 
pisarza „Żółty kamień”, nagrodzonej przez 
Miasto Gdańsk w 1997 roku.

Urodzony w Kościerzynie, 
pochodzi z leżącego nieopo-
dal Lipusza, a od  ponad 30 
lat mieszka w Wejherowie 
i współtworzy pejzaż kultu-
ralny tego miasta. W latach 
1979-2002 związany był za-
wodowo z miesięcznikiem 
„Pomerania”, najbardziej opi-
niotwórczym pismem ruchu 
kaszubsko-pomorskiego. 

Janke  zasłynął m.in. z 
przetłumaczenia w 2010 roku 
na język kaszubski „Pana Ta-
deusza” Adama Mickiewicza. 
W tym samym roku otrzymał 
Nagrodę Remusa przyznaną 
przez Zarząd Powiatu Wej-
herowskiego za całokształt 
działalności literackiej i dzien-
nikarskiej oraz szczególne 
osiągnięcia w upowszechnia-
niu kultury. 

Stanisław Janke jest człon-
kiem Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich. 

Akcja „Żółtego kamie-
nia” rozgrywa się w Gdyni, 
Gdańsku oraz na Kaszubach 
u schyłku lat siedemdzie-
siątych XX wieku. Autor wi-
kłając głównego bohatera 
w osobliwe i niejednokrot-
nie sensacyjne zdarzenia 
próbuje uchwycić złożone 
przejawy współczesnego 
przebudzenia kulturowo-et-
nicznego na Kaszubach oraz 
zwiastun narodzin niezależ-
nej opozycji na Wybrzeżu. 

Wątki współczesne prze-
platają się z odniesieniami 
do lat trzydziestych, znaj-
dującymi się na stronach 
tajemniczego pamiętnika 
nastoletniej dziewczyny, 
który dostaje się do rąk głów-
nego bohatera Albina Białka.

Powieść stanisława Janke po kaszubsku

Żółty kamień

Uczestnicy zajęć wakacyj-
nych biorą udział w Turnieju 
Drużyn, który podzielono na 
bloki tematyczne.

Najpierw były zabawy, zwią-
zane z ekologią, a w kolejnym 
tygodniu - z teatrem i muzy-
ką. Każda drużyna wylosowała 
fragment z książki Tove Janson 
„Kraina Muminków” i skompo-
nowała muzykę do teatrzyku, 
wykonała postaci i przygotowa-
ła własne przedstawienie. 

Od poniedziałku 14 lipca w 
bibliotece trwa „Tydzień Gier”, 
w którym drużyny mają możli-
wość zdobycia największej ilo-
ści punktów. Dzieci grają w gry 

planszowe, ale też wymyśla-
ją i przygotowują własne gry - 
na prześcieradle bądź dużym 
papierze, przy wykorzystaniu 
farb plakatowych i materiałów 
wtórnych.

Jutro odbędzie się uroczyste 
zakończenie projektu, w którym 
wszystkie drużyny zaprezen-
tują prace wykonane podczas 
wakacji. Po pokazie nastąpi 
wręczenie nagród uczestnikom.

Nie tylko dzieci, spędzające 
wakacje w bibliotece ale też inne 
maluchy miały okazję obejrzeć 
przedstawienia w wykonaniu 
aktorów z Krakowa. Kolejno 
były to „Podróże Piotrusia” i 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie od początku lipca 
odbywają się wakacyjne zajęcia dla najmłodszych. Wakacje w Biblio-
tece, przeznaczone dla dzieci w wieku 7-12 lat, dobiegają końca, po-
nieważ uroczyste zakończenie zaplanowano jutro, 18 lipca.

Ekologia, teatr, rywalizacja i zabawa

Letnie projekty 
w bibliotece

„Koziołek Pancołek”, a dzisiaj 
17 lipca zaplanowano spektakl  
„Pomarańczowa Pantera”.

Dodajmy, że w sierpniu br. 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie organizuje bez-
płatny Biblioteczny Plener 
Literacki: pobudzamy pisar-
skie zdolności i uczymy posłu-
giwać się słowem. 

Wykłady i warsztaty, które 
poprowadzi Daniel Odija, kie-
rowane są do osób dorosłych, 
planujących wziąć udział w 
konkursie Powiew Weny, in-
nych konkursach literackich 
lub redagujących noty prasowe, 
recenzje, opinie.

Warsztaty mistrzowskie w WCK

e-Kultura i tradycja

Cykl „jest BARDZO DO-
BRZE” jest strukturą za-
mkniętą i ukończoną. Cykl 
odnosi się do obsesyjnych wi-
zji czegoś, co jest niewizualne 

W Galerii w Filharmonii Kaszubskiej można oglądać wystawę malarstwa 
Iwony Obrockiej pt. "jest BARDZO DOBRZE". 

Malarstwo współczesne w galerii WCK

Relacja z przestrzenią
na co dzień. Strachu, który 
„ma wielkie oczy”. Zwykłą, 
codzienną przemijalnością, 
skupiającą się na człowieku 
i jego fizyczności. malarstwo 

Osoby biorące udział 
w nieodpłatnych warszta-
tach mistrzowskich - przede 
wszystkim muzycznych, bę-
dą tworzyć nowe aranżacje 
tradycyjnych utworów folklo-
rystycznych, w tym stworzo-
nych przez Oskara Kolberga i 
opracowywać do nich anima-
cje filmowe. Uwieńczeniem 
warsztatów mistrzowskich 
będą koncerty prezentowane 
w Sali Głównej Wejherowskie-
go Centrum Kultury.

Warsztaty aranżacji 
elektronicznych (instru-
mentalnych) poprowadzi Ra-

Obrockiej jest próbą „załago-
dzenia sytuacji” poprzez kolor 
i kompozycję. Jest pochwałą 
organiczności w jej najbardziej 
estetycznym wydaniu. 

Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na cykl warsztatów mistrzow-
skich w projekcie pt.: „e- KULTURA i tradycja – nowe spojrzenie” w Roku 
Kolberga 2014. 

fał Rompca, lider zespołu 
„FUCUS”. I grupa muzyczna 
dla osób posiadających umie-
jętności gry na instrumentach 
muzycznych i wokalne (waru-
nek niezbędny). 

Zajęcia zaplanowano 4 
sierpnia br. + 2 spotkania. II 
grupa dla DJ-ów mających 
doświadczenie w realizacjach 
obsługi muzycznej. Zajęcia 11 
sierpnia 2014 r. + 2 spotkania. 
Zgłoszenia należy przesyłać 
do instruktora na adres: ra-
fal.rompca@wp.pl

Warsztaty animacji - pro-
wadzący: Yach Paszkiewicz 

- przeznaczone dla dzici i mło-
dzieży powyżej 10 lat, odbędą 
się w dniach 18-21 sierpnia 

Zgłoszenia przesyłać do 
WCK na adres: teresa.patsi-
dis@wck.org.pl

Warsztaty „Od klasyki 
do jazzu…” poprowadzi Ce-
zary Paciorek - akordeoni-
sta, pianista, kompozytor. W 
warsztatach mogą brać udział  
studenci i absolwenci Akade-
mii Muzycznej - instrumenta-
liści i wokaliści.

Termin zajęć: 4-6 sierpnia 
br.  Zgłoszenia na adres: ce-
zary.paciorek@wp.pl.
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OŚWIATA

Organizatorzy konkursu- 
I Liceum Ogólnokształcące  i 
Wejherowskie Centrum Kultu-
ry, widząc zainteresowanie śro-
dowisk młodzieżowych filmem 
amatorskim, postanowili wyjść 
naprzeciw ich oczekiwaniom. 
Do młodzieży gimnazjów i li-
ceów Powiatu Wejherowskiego 
rozesłano propozycję nakrę-
cenia materiału filmowego w 
dowolnej formie gatunkowej. 
Wspólny  temat : „Młodzi wobec 
świata współczesnego” dawał 
możliwość różnorodnej inter-
pretacji i swobody spostrzeżeń.

Do prac w skład jury zapro-
szono wieloletnich przyjaciół 
i „zapaleńców” Powiatowego  
Konkursu Wiedzy o Filmie pod 
przewodnictwem Andrzeja 
Puszkiewicza - filmoznaw-
ca, opiekuna DKF-ów w Gdań-
sku, organizatora eliminacji 
wojewódzkich Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy  o Filmie.  
Jury pod jego przewodnictwem, 
doceniając przede wszystkim 
pomysłowość młodych twór-
ców filmowych oraz jakość na-
desłanego materiału przyznało 
I miejsce filmowi „W sieci obo-
jętności” reżyserów skupionych 
wokół Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejherowie. 

Drugie miejsce otrzymał 
film „Jeden krok od wieczno-
ści” Jakuba Szumilasa z I LO 
im. Króla Jana III Sobieskiego. 
Wyróżniono również filmy „Kor-
dian” i „Mały Książę - Róża”.

Członkowie jury zwróci-

„Film to życie, z którego wymazano plamy 
nudy” - te słowa Alfreda  Hitchcocka mogły-
by przyświecać młodym adeptom sztuki fil-
mowej, zgromadzonym w czerwcu w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobie-
skiego  w Wejherowie . Odbył się tam finał 
I Powiatowego Przeglądu Filmowego, konty-
nuującego wieloletnią tradycję Powiatowych 
Konkursów Wiedzy o Filmie.

li uwagę na zróżnicowany 
poziom techniczny prac kon-
kursowych. Docenili oryginal-
ność pomysłów młodych ludzi. 
Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku konkurs będzie cieszył się 
jeszcze większą popularnością.

- Edukacja filmowa jest 
niezwykle ważna, zarówno 
na etapie gimnazjalnym, jak 
i ponadgimnazjalnym - po-
wiedziała Beata Płotka, od-
powiedzialna za organizacje 
konkursu. - Ważne jest, by 
przygotować młodych ludzi do 
dojrzałego uczestnictwa w kul-
turze. Uczestnictwo w  I Powia-
towym Przeglądzie Filmowym 
to niewątpliwie jeden ze sposo-
bów, by tę dojrzałość osiągnąć 

I Powiatowy Przegląd w LO

Młodzi 
filmowcy

- Mieliśmy okazję zobaczyć 
jak katolicka Bawaria  obcho-
dziła święto Corpus Christi. Na 
rynku Norymbergii czy Mona-
chium zebrało się całe miasto 
uczestnicząc we wspólnej cere-
monii, z udziałem wszystkich 
zakonów  i władz kościelnych 
- wspomina Bożena Conra-
di, dyrektor liceum. - Chóralne 
śpiewy w stylu gospel  przycią-
gały tłumy turystów . Szcze-
gólną uwagę zwróciliśmy  na 
„niemiecką Częstochowę”, ma-
łe miasteczko  Altötting, z któ-
rym związany jest Benedykt 
XVI, oddalone 150 km od Mo-

Po ciężkiej całorocznej pracy nauczyciele i pracownicy I LO w Wej-
herowie wybrali się na wspólną wycieczkę do Bawarii, zorganizowaną 
we własnym zakresie. 40-osobowa grupa w ciągu 5 dni zwiedziła No-
rymbergę, Monachium, Salzburg, a także fragment Alp Bawarskich. 

Ciekawa podróż nauczycieli

Atrakcje Bawarii

nachium. Chyba nigdzie na 
świecie nie ma tylu sakralnych 
zabytkowych budowli na jed-
nym placu. Można tam obej-
rzeć „Panoramę Jerozolimską” 
w rotundzie, o podobnych wy-
miarach do naszej Panoramy 
Racławickiej  we Wrocławiu. 

Wiele niezapomnianych 
wrażeń i emocji przysporzy-
ły piękne krajobrazy najwyż-
szych gór w Europie, ozdobione 
malowniczymi zamkami Lu-
dwika Bawarskiego. Wejhe-
rowscy nauczyciele podziwiali 
je na trasie z Garmnisch-Par-
tenkirchen do Füssen, nad 

którym majestatycznie wy-
łania się z chmur „disneyow-
ski” zamek Neuschwanstein. 
Kto nie był jeszcze w tej części 
Bawarii musi koniecznie tam 
pojechać i wejść do wąwozu 
Partnachklamm, tuż za słyn-
nymi skoczniami narciarskimi 
w Partenkirchen. 

Wąwóz wyżłobiony przez 
rzekę Partnach sprawia 
ogromne wrażenie, zadziwia 
nawet największych amatorów 
górskich wycieczek. 

Wyprawa była bardzo uda-
na, dopisała pogoda i wspaniałe 
nastroje.

W ostatnich dniach roku szkolnego w I LO im. J. So-
bieskiego w Wejherowie zorganizowano Dzień Sportu . W 
zmaganiach sportowych wzięły udział reprezentacje klas 
I  i  II . Młodzież rywalizowała w 6 konkurencjach:  tenis 
ziemny, piłka nożna, streetball, palant, przeciąganie liny, 
piłka siatkowa.

Centralną częścią szkolnego święta sportu była rywalizacja o 
Puchar Dyrektora ILO w tenisie ziemnym.  Do turnieju zgłosiło się 

20 amatorów tenisa. W kategorii dziewcząt zwyciężyła  Aleksan-
dra Budnik, w kategorii chłopców - Dorian Suchomski.

Młodzież chętnie rywalizowała w poszczególnych konkuren-
cjach,  w atmosferze dużych emocji i dobrej zabawy. 

Nie lada atrakcją tego dnia było otwarcie  kącika rekreacyjno-
-integracyjnego wyposażonego przez Starostwo w piecyk grillowy . 

W czasie wakacji szkolna strefa sportowo-rekreacyjna jest 
otwarta dla wszystkich uczniów i rodziców. 

Wejherowska „jedenastka” 
zdobyła tytuł najpopularniej-
szej szkoły w woj. pomorskim. 
Nagrodą była tablica interak-
tywna i pakiet programów 
Lekcjotek@. Nauczycielka SP 
11 Weronika Adamska zaję-
ła pierwsze miejsce w katego-
rii nauczyciel młodszych klas 
szkoły podstawowej, natomiast 
klasa III B została najsympa-
tyczniejszą klasą wśród pod-
stawówek na Pomorzu. 

Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w 
Wejherowie Andrzej Gredec-
ki odebrał nagrodę w gmachu 
Filharmonii Bałtyckiej, gdzie 
nagrodzono najlepszych na-
uczycieli, a także szkoły podsta-
wowe i gimnazja na Pomorzu. 

- Cieszę się z tytułu najpo-
pularniejszej szkoły - mówi An-
drzej Gredecki, dyrektor ZSO 
nr 2 w Wejherowie. - W szkole 
stawiamy na dobrą atmosferę i 
wszechstronny  rozwój uczniów. 

sP nr 11

szkoła 
Pomorza

Szkoła Podstawo-
wa nr 11 w Wejhero-
wie została potrójnym 
zwycięzcą w Plebiscy-
cie Szkoła Pomorza 
2014 w kategorii Szko-
ła Podstawowa, or-
ganizowanym przez 
Dziennik Bałtycki.
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SPORT

Z dniem 1 lipca br.  IV ligowa drużyna występować będzie w 
rozgrywkach ligowych bez nazwy jej dotychczasowego, główne-
go sponsora firmy Wikęd. Rafał Kędziora współwłaściciel firmy 
WIKĘD, który stworzył tę ekipę i wprowadził na IV ligowe boiska, 
będzie on nadal wspierał drużynę, ale w  mniejszym zakresie. 
GOSRiT Luzino dziękuje firmie Wikęd za dotychczasowy wkład 
w rozwój piłki nożnej w gminie i już szuka chętnych do wsparcia 
luzińskiej drużyny. 

Nastąpiła również zmiana w sztabie szkoleniowym IV ligowej 
drużyny KTS-K GOSRiT Luzino. Trenera Piotra Munha, który 
pracował z zespołem ponad 3 lata, zastąpili Rafał Kaczmarczyk 
oraz Piotr Klecha. Pomagać im będzie Paweł Radecki, który 
odpowiadać będzie za bramkarzy. Zmiana ta jest podyktowana 
zmniejszeniem wsparcia od byłego głównego sponsora drużyny.

Rafał Kaczmarczyk mający za sobą ponad 250 występów 
w ekstraklasie w swojej bogatej karierze reprezentował m in. ta-
kie kluby:  Lechia Gdańsk, Stomil Olsztyn, Górnik Zabrze, Wi-
dzew Łódź, czy Groclin Grodzisk Wielkopolski, mający za sobą 
dwa występy w Reprezentacji Kraju. Ponadto był on Skautem 
Ekstraklasowej Lechii Gdańsk a od 2013 roku jest trenerem grup 
młodzieżowych naszego klubu. Jest to jego pierwsza samodzielna 
praca w dorosłej piłce .

Piotr Klecha to b. zawodnik takich klubów jak: Lechia 
Gdańsk, Pomezania Malbork, Pogoń Lębork, Gryf Wejhero-
wo, Wisła i Unia Tczew, w przeszłości trenujący drużyny: Wisła 
Tczew, Unia Tczew, Pomezania Malbork, Pogoń Lębork, Chrobry 
Charbrowo, GKS Linia. 

Po krótkiej wakacyjnej przerwie, 10 lipca piłkarze IV ligowe-
go KTS-K GOSRiT Luzino rozpoczęli treningi. W drużynie, któ-
ra znakomicie prezentowała się w ubiegłym sezonie (III miejsce 
na zakończenie sezonu oraz finał wojewódzki PP) nastąpiło kil-
ka zmian. Dotychczasowy kapitan drużyny Jacek Wicon oraz 
Krzysztof Wicki znaleźli zatrudnienie w III-ligowym Gryfie Wej-
herowo. Najlepszy napastnik zespołu, Krystian Opłatkowski,  
przymierzany jest do Aniołów Garczegorze. 

Mimo zamieszania związanego z odejściem sponsora na pierw-
szych zajęciach, które odbyły się pod okiem nowych trenerów, Ra-
fała Kaczmarczyka, Piotra Klecha i Pawła Radeckiego , zjawiło się 
26 zawodników. Z ubiegłorocznej drużyny byli: Paweł Politow-
ski, Daniel Bogucki, Michał Katzor, Michał Dąbrowski, 
Mienik Dariusz, Pionk Karol, Bartłomiej Białobrodzki, 
Wenta Kamil, Semak Grzegorz, Miotk Damian oraz nie tre-
nujący tego dnia Paweł Rutkowski i kontuzjowany Adrian 
Mienik. Ponadto na trening zaproszonych zostało 4  wychowan-
ków GOSRiT Luzino: Szymański Patryk, Adam Klas, Karol 
Cedrowski, Ziemann Szymon oraz byli luzińscy zawodnicy: 
Paweł Hinc, Krzysztof Buczak, Maciej Nowak, Mienik Da-
wid, Damian Czaja.

W okresie przygotowawczym KTS-K GOSRiT Luzino rozegra 
6 meczy sparingowych z bardzo wymagającymi przeciwnikami. 
Pierwszy z nich odbył się w sobotę 12.07 na stadionie w Luzinie, 
a przeciwnikiem był beniaminek III ligi KS Chwaszczyno. Spotka-
nie to zakończyło się minimalną porażką GOSRiT 1:2. Jedynego 
gola dla luzinian zdobył powracający do drużyny po rocznej grze 
w lidze soleckiej, Dawid Mienik. 

Piłka nożna. Luzino

Zmiany, treningi
i pierwsze mecze

W luzińskiej piłce nożnej, a dokładnie IV-
-ligowej drużynie seniorów nastąpiły zmiany, 
dotyczące sponsora, trenerów i zawodników.

Kolejni przeciwnicy to: 19.07.2014 - Anioły Garczegorze 
(mecz w Luzinie), 23.07.2014 - Gedania Gdańsk, 26.07.2014 - 
Lechia II Gdańsk, 30.07.2014 - Pomorze Potęgowo, 02.08.2014 
- Gryf Wejherowo

Znana jest już lista drużyn, z 
jakimi zawodniczki będą w tym 
roku rywalizować. Do dobrze 
znanych nam już zespołów: 
GSS Grodzisk Wlkp, Victorii 
Sianów, KKP II Bydgoszcz, 
Stilon II Gorzów, Tucholanka 
Tuchola, Polonia Środa Wlkp, 
dołączyły zespoły Olimp Go-
ścino, MKS Noteć Inowrocław, 
UKS Górnicza Konin. 

Piłkarki z GOSRiT Luzino utrzymały się w II lidze kobiet i tak, jak 
w poprzednich dwóch latach, będą walczyć w rozgrywkach central-
nych, prowadzonych przez Kujawsko-Pomorski OZPN. 

Awans do I ligi uzyskały 
Unifrezze Górzno oraz Błękit-
ni Stargard Szczeciński. 

Od lipca 2014 roku wzmoc-
niona została kadra szkole-
niowa naszych II-ligowych 
piłkarek. 

Tomaszowi Myszew-
skiemu w prowadzeniu ze-
społu pomagać będzie trener 
Sylwester Piątek. 

GOSRiT Luzino w tym roku 
ma zamiar wystartować w:  

II lidze kobiet grupa Ku-
jawsko Pomorska, 

Pucharze Polski, Mi-
strzostwach Polski Juniorek 
(1996-1998), Mistrzostwach 
Polski Juniorek Młodszych 
(1999-2001), Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwach Mło-
dziczek (2002-2004)

Kickboxing

Złoto dla 
Karcza

Piłka nożna kobiet. Luzino

Przygotowania do sezonu

O G Ł O S Z E N I E

Rafał Karcz, trener Wej-
herowskiego Stowarzy-
szenia Sportowego oraz 
KTS-K GOSRiT Luzino, a 
zarazem starszy strażnik 
miejski w Wejherowie, 
wywalczył w Rzeszowie 
złoty medal Mistrzostw 
Polski Służb Munduro-
wych w kickboxingu.

Rafał Karcz obronił tytuł 
wywalczony rok temu i doło-
żył jeszcze brązowy medal w 
regulaminie walki kick-light. 
Finałowym przeciwnikiem 
Wejherowianina był repre-
zentant 18 Batalionu Desan-
towo-Szturmowego w Bielsku 
Białej, Szymon Pezda.
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  OGŁOSZENIA  DROBNE 

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 ,  e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
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www.fundacja-es-opieka.pl

PRYWATNE  OGŁOSZENIA  DROBNE 
ZAMIESZCZAMY  BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl   

  lub sms-em  na numer telefonu:   606 101 502
Można też wrzucić ogłoszenie spisane na kartce 

do skrzynki obok wejścia do biura ARTEX 
w Wejherowie, przy ul. Polnej 3/41

Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych 
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej. 

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać 
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać 
w godzinach pracy punktu. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

NIERUCHOMOŚCI
Nowy dom parterowy typu dworek, 

2500 m od śródmieścia Wejherowa, 135 m 
kw., Cena 450 tys. zł.  Sprzedam lub zamie-
nię na mieszkanie 3-pokojowe, parter do I 
piętra lub inne. Tel. 661 664 085

 * * *
Sprzedam domek murowany w Wej-

herowie. Stan zamknięty, ocieplony, prąd, 
woda. Na działce ogrodniczej 468 m kw. 
Cena 52 tys. Zł. Tel. 502 056 307

 * * *
Działka 7600 m kw., Łówcz Górny k. 

Strzebielina z możliwością zabudowy. Ce-
na 10 zł/m kw. Tel. 782 167 653

 * * *
Dom w Wejherowie, budynki gospo-

darcze, działka 1202 m sprzedam. 
Tel. 501 549 579
 * * *
Działkę 1100 m kw. sprzedam. Prąd, 

woda. ul. Dębowa 13 Kąpino, gm. Wejhe-
rowo.  Tel. 605 420 694

 * * *
Sprzedam działkę budowlaną 548 

m kw. Reda Rekowo ul. Prosta. Wymiary 
18x30 m. Plan zagospodarowania, skrzyn-
ka prądowa, można się budować. Cena 
proponowana 130 tys. zł. Tel. 603 567 624

 * * *
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w 

wieżowcu w Wejherowie, III piętro. 
Tel. 604 915 138

WYNAJMĘ

Wynajmę pokój 4-osobowy w Dęb-
kach. Cena 120 zł. Tel. 606 684 538

Wynajmę umeblowany pokój 1-oso-
bowy (z używalnością kuchni i łazienki) 
spokojnej, niepalącej i niepijącej osobie, 
pracującej lub studiującej. Blisko MZK, 
SKM. 400 zł + opłaty (100 zł). Kontakt: 
cezarysk@gmail.com,  tel. 660-826-208

 * * *
Do wynajęcia dom wolnostojący 5-po-

kojowy, parter, poddasze. 
Wejherowo. Tel. 693 370 251

SPRZEDAM 

Gogle do jazdy na motocykluz akce-
soriami, stan idealny - cena 230 zł. Pasek 
skórzany Diverse, 100 cm, nowy - 20 zł. Bu-
ty trekkingowe czarne, męskie, 46, stan b. 
dobry - 45 zł. Czapka sportowa Fischer, 
nowa, M - 15 zł. Rękawice zimowe Hi-Tec, 
uniwersalne, L/XL - 40 zł. 

Rumia. Tel. 783-011-107  
 * * *

Książki P. Kraśki „Świat Według Repor-
tera” + M. Wojciechowska - Namibia, RPA, 
Argentyna. Cena 7 zł od sztuki plus prze-
syłka.  Tel. 783 011 107   
 * * *

Sypialnia antyk orzech (2 łóżka, toa-
letka, 2 szafki). Cena 3000 zł.

 Tel. 604 915 138
 * * *
Wykładzinę 8x3 – 300 zł, dywan 4x3 

– 190 zł, stół rozkładany – 200 zł, rower 
treningowy – 200 zł. Tel. 604 915 138

 * * *
Firmowy rower damski. Rama i ko-

ła aluminiowe, 28 cali, amortyzowany, 7 
biegów w piaście tylnej, manetki, osłony 

na dłonie, komputer, oświetlenie. Stan 
bdb. Cena 900 zł. Tel. 661 664 085

 * * *
Słowniki: pojęć historycznych, geo-

gra� czny i szkolny geogra� czny. Stan ide-
alny. Cena 20 zł. Tel. 783 011 107

 * * *
Telefon komórkowy Samsung SGH-

-E900. Bez simlocka i gwarancji. W zesta-
wie dodatkowe akcesoria. Cena 90 zł. 

Tel. 783 011 107
 * * *
Gogle taktyczne i okulary WileyX SG-1, 

nowe. W zestawie dodatkowe akcesoria. 
Cena 260 zł. Spodnie rowerowe na szel-
kach, XL, nowe - 70 zł. Tel. 783 011 107

 * * *
Nową szafę 3-drzwiową z nadstawką 

i lustrem. Do naprawienia 1 zawias. Cena 
250 zł. Tel. 507 961 309

 * * *
Minipralkę wirnikową XPB 30-40, stan 

bardzo dobry. Cena 180 zł. Materac spręży-
nowy PLUS S 50x1,40x2m - 400 zł. 

Tel. 58 679 11 26 – do g. 18.00
 * * *
Skuter zipp vapor, stan bdb, 2010 r., 

akumulator do 06.2015 r., 1 właściciel. 2 
kaski i prostownie gratis. Cena 1500 zł. 

Tel. 666 522 515
 * * *
Kanapę narożną i 2 fotele w kolorze 

brązowym. Stan idealny. Cena 400 zł. 
Tel. 505 383 446
 * * *
Nagrywarkę DVDR 880 PHILIPS, mało 

używaną - 300 zł. Przenośny odtwarzacz 
DVD z akumulatorem 19, 5x16x4,9cm. Ce-

na 150 zł. Tel. 58 679 11 26  do g. 18.00 
Telefon komórkowy SAMSUNG Monte GT  
S5620. Ekran dotykowy, etui skóra, łado-
warka. Stan bdb. Cena 150 zł. 

Tel. 661 664 085

KUPIĘ
Kupię duży damski niemiecki rower 

trzybiegowy. Tel. 786-276-823  
 * * *

Kupię drewno opałowe. 
Tel. 786-276-823

PRACA
Zaopiekuję się dzieckiem w każdym 

wieku u mnie w domu, 6-8 godz. Stawka 
10 zł/godz. Mam 29 lat i doświadczenie. 

Tel. 725 171 656
 * * *
Emeryt obowiązkowy, mobilny, bez 

nałogów, z Wejherowa. Podejmie odpo-
wiedzialną pracę. Tel. 512 953 721

NAUKA

Matematyka, każdy poziom, doświad-
czony nauczyciel, dojadę do ucznia rów-
nież w wakacje. Tel. 505 327 921  
 * * *

Pomoc i konsultacje w pisaniu prac 
mgr., licencjackich, dyplomowych, pe-
dagogika, socjologia, pielęgniarstwo, 
ekonomia, zarządzanie, turystyka, inne. 
Wydruki.   Tel. 501 957 499 
 

 * * *
Przepisywanie tekstów 3,50 zł/str. 

Wydruki . Tel. 501 0957 499  
 * * *

Nauczyciel muzyki, emeryt w Wej-
herowie, udziela lekcji gry na gitarze, 
akordeonie, mandolinie, skrzypcach. Za 
niewielką opłatą. Tel. 665 570 808  
 * * *

Pomoc w pisaniu prac z jęz. polskiego, 
w tym maturalnych i dyplomowych. 

Tel. 668 133 189

kreatorobrazu.pl

fotografi a ślubna, 
 chrzciny i inne
uroczystości, 

fotografi a 
reklamowa

502 178 344
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O G Ł O S Z E N I E

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne bezpłatne 
bilety na ENEMEF w piątek 25 lipca w Multikinie w Rumi. 
Żeby zdobyć bilet, należy do niedzieli 20.07. do godz. 22.00 
wysłać e-maila na adres: 

         redakcja@pulswejherowa.pl
W temacie prosimy napisać: bilet do kina, a w treści maila 

trzeba podać imię i nazwisko. Do wylosowanych osób odpiszemy

Bilety dla Czytelników

Podczas ENEMEF Marnel Nights na ekranie pojawią się 
wszystkie najważniejsze postaci uniwersum: Iron Man, Thor, 
Hulk, Czarna Wdowa, Kapitan Ameryka. Prezentowane filmy 
zostały zrealizowane z wielkim rozmachem. Epickie sceny walki, 
interesująca fabuła i heroiczne wyczyny bohaterów sprawiają, że 
nie można oderwać wzroku od ekranu. Seria filmów z bohaterami 
Marvela ma dynamiczną akcję, przewrotny humor, świetną obsa-
dę, wątek romansowy i doskonałe efekty specjalne.

Ten ENEMEF został podzielony na dwie części i filmy z 
superbohaterami zagramy w dwa piątki z rzędu. 

W trakcie Maratonu Marvela 25 lipca zaprezentowane 
zostaną: Iron Man, Thor 3D, Kapitan Ameryka: Pierw-
sze starcie 3D i Avengers 3D, a tydzień później (1 sierp-
nia): premierowo Strażnicy Galaktyki 3D, Kapitan 
Ameryka: Zimowy żołnierz 3D, Iron Man 3D, Thor: 
Mroczny świat 3D.

Enemef rozpocznie się o godz. 22.00, a przewidywany ko-
niec nastapi ok. 7:30 rano

Więcej informacji na: http://www.enemef.pl

ENEMEF: Marvel


